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الملخص
حقوووق االنسووان كلمووة تخوور فووي اللغووة العربيووة الو
معوووان عديووود لعووو المناسووو منهوووا موووا ذكووور الراغووو
االصفهاني في أن الحق  :هو مجيء الشويء مون قوو أو
فع و فووي الوق و الووذي يج و وعل و الشووك الووذي يج و ،
وعليه فان مصطلح حقوق االنسان يتضمن ما يأتي :
أوال  :البد من طرف له الحق وآخر عليه الواج
لتكتم المنظومة .
ثانيا  :البد من مرجعية في تحديد هوذا الحوق وفوي
تحديد هوذا الواجو واال فمنظوموة الحقووق عندئوذ تصوبح
غير متوازنة.
ومصووطلح حقوووق االنسووان يتضوومن االشووار ال و
حقوق موروثة ينالها االنسان مون حيوث أنوه انسوان  ،فوال
ينالهوووا الكبيووور دون الصوووغير أو المووو من دون الكوووافر أو
الرج دون المرأ أو المحسن دون المسيء  ،انموا ينالهوا
بنو البشر من حيث أنهم بشر.
Human Rights in Arab and Islamic Heritage
– Dr. Hoda Naji al Budairi
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Abstract

Human Rights The word of graduation in the Arabic language
to many meanings may be the most appropriate of what Al-Ragheb
Al-Isfahani said in the right: is the coming of the thing from saying
or doing at the time it must and in the form that must be, so the
term human rights includes the following:First: A party has the
right and another duty to.

المقدمة
حقوق االنسان كلمة تخر في اللغة العربية ال
معوووان عديووود لعووو المناسووو منهوووا موووا ذكووور الراغووو
االصفهاني في أن الحق  :هو مجيء الشويء مون قوو أو
فع في الوق الوذي يجو وعلو الشوك الوذي يجو (،)1
وعليه فان مصطلح حقوق االنسان يتضمن ما يأتي :
أوال  :البووود مووون طووورف لوووه الحوووق وآخووور عليوووه الواجووو
لتكتم المنظومة .
ثانيا  :البد من مرجعية في تحديد هوذا الحوق وفوي تحديود
هووذا الواج و واال فمنظومووة الحقوووق عندئووذ تصووبح غيوور
متوازنة (.)2
ومصووطلح حقوووق االنسووان يتضوومن االشووار ال و
حقوق موروثة ينالها االنسان مون حيوث أنوه انسوان  ،فوال
ينالهوووا الكبيووور دون الصوووغير أو المووو من دون الكوووافر أو
الرج دون المرأ أو المحسن دون المسيء  ،انموا ينالهوا
بنو البشر من حيث أنهم بشر (.)6
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وإن مرجعية حقوق االنسوان وجدانيوة  ،فقود ولود
االنسووان وهووو يعوويا االحسوواي بحقووه فووي أن يحيووا وأن
يحيا بكرامة وحق المساوا واالحتكام ال القضاء العاد
عند االختالف .
ويعود حوق الحيوا مقودما علو سوائر الحقووق موون
حيوووث االولويوووة  ،وحوووق حريوووة العقيووود وحوووق العدالوووة
والمسوووواوا بووووين االشووووخاص  ،وحووووق االخووووو والمحبووووة
والتراحم.
إن احكووووام االسووووالم تخاطوووو االنسووووانية جمعوووواء
بخطوووووا واحووووود ال علووووو أسووووواي االلووووووان واالجنووووواي
والمواطنة  ،ولكن عل أساي العد والمسواوا والفطور
(. )4
فقد أول الدين االسالمي الحنيف اهتماما منقطع
النظيوور بحقوووق االنسووان وجوواء ذلووق فووي نصوووص قرأنيووة
عليووه وآلووه
وموون خووال أحاديووث النبووي محموود (صوول
وسوولم) الووذي ارسووله رحمووة للعووالمين فووي وق و كان و
االسر البشرية تعيا في ظلما تحكمها شريعة الغوا
واختوووار سوووبحانه وتعوووال خووواتم االنبيووواء والمرسووولين
()5
أشوورف الخلووق أجمعووين لينقووذ النوواي موون تلووق الظلمووا
قووا تعووال  (:واذكرراوا نة ررع ي م رريكن اذ كن ر ن أم ر ا
فالف بين ق وبكن فاصبح ن بنة ه أخوانا)(.)3
[]316

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة

العدد (2018 –)63م

فحقووووق االنسوووان فوووي الشوووريعة االسوووالمية هوووي
حقوق سياسية واجتماعية ومسو ولية الدولوة فوي ضومانها
مس ولية ايجابية وعل هذا االساي العقيدي تتقوار كو
الحقوق التي تضمن كراموة االنسوان فوي شوريعة االسوالم
فمجم الحقوق يمكن ان نقسمها ال ثالثة أقسام (:)7

أوال  :الحقوق والحريوا المتعلقوة بشوخص االنسوان
في ذاته وبدنه
إن حفووظ الوونفي موون مقاصوود الشووريعة االسووالمية
،واذا كان االعالم العوالمي لحقووق االنسوان الصوادر عون
الجمعيووة العامووة لالمووم المتحوود فووي 1441 / 12/ 11م
ضمن حق الفرد في الحيا الكريمة وسالمة شخصوه فوان
الحووديث النبوووي قوود حفووظ الحقوووق والحريووا فووي شووريعة
االسالم قب ذلق بقرون وحرم أي اعتداء عليها فــوـ (كرّ
ال س ر ن م ررا ال س ر ن حرراان مالرره و الرره و رره )(، )1
ودفاع المسلم عن ذلق كله شرعي  ،وقوله تعال ( و رن
يق ّ ؤ نا ة ا فجزاؤه جهنن خال ا فيها وغلب ي
م يه ولةنه وأم له مذابا مظي ا )(.)4
وإن حوووق الحيوووا هوووو مووون أكثووور الحقووووق طبيعيوووة
وأولوية ،قا تعال ( :وال ق وا أنفسكن ان ي كان بكن
احي ا )( ، )11وقا تعال ( ن ق رّ نفسرا بريرا نفر أو
فسا في االاض فكأن ا ق ّ النا ج يةا )(. )11
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ويتبوع حووق الحيووا فووي االهميووة وال يقو عنووه حووق
آخوور هووو حووق الكرامووة  ،واالنسووان مخلوووق مك ورم  ،وقوود
فضووله علوو كثيوور موون خلقووه  ،قووا تعووال  ( :ولقرر
كا نا بني آ ن وح ناهن في البا والبحا وازقنراهن رن
الطيبات وفل ناهن م ا كثيا ن خ قنا فليال )(. )21
وحوووق المسووواوا بوووين النووواي و قووود جعووو القووورأن
الكريم معيار التفض بين الناي هو التقوى وهوي خشوية
تعووال  ،وااللتووزام بالعمو الصووالح كمووا فووي كتووا
وسوونة نبيووه نتيجووة هووذ الخشووية  ،قووا تعووال  ( :ياأيهررا
النررا انررا خ قنرراكن ررن ذكررا وانثررا وجة نرراكن ررةوبا
وقبائررررّ ل ةرررراافوا ان اكررررا كن منرررر ي ا قرررراكن )(، )21
وحظر االسالم تفاض الناي عل أسواي العورق واللوون
(.)14
وعندما قا أحد الصحابة لرجو مسولم ( :يرا ابرن
عليوه والوه وسولم )
السو ا ) وصف الرسو (صل
هذا القو بانه يود علو الجاهليوة( ، )15أي علو معوايير
وقوويم سووابقة عل و االسووالم  ،ال تصوولح اال فووي مجتمعووا
التخلووف والجه و  ،ووضووع الصووحابي الجلي و خوود عل و
االرض طالبووا مموون أسـووـاء اليـووـه بقـووـوله أن يعـووـفو عنووه
(.)13
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ثانيوووا  :الحقووووق والحريوووا المتعلقوووة بخصوصووويا
االنسان
مث و حياتووه الخاصووة وأسوورته ومسووكنه وشوورفه ،
تضوومن االعووالن العووالمي لحقوووق االنسووان سوونة  1441م
حضرا الي تدخ في الخصوصيا االنفوة الوذكر وبمثو
هذا صرح القرأن الكريم باجل بيان له منذ  14قرنا قا
تعووال ( :يررا أيهررهها الررذين آ نرروا ان جررا كن فاسرر بنبررأ
ف بينوا أن صيبوا قو هرها بجهرههالع ف صهرهبحوا م را رها
فهررهة ن نررا ين ) (( ،)17يررا ايهررا الررذين آ نرروا ال رر خ وا
بيو ا غيا بيرو كن ح را س أنسروا و سر وا م را أه هرا
ذلكررن خيررا لكررن لة كررن ررذكاون )(( , )21ولرري البررها برران
أ وا البيوت ن ظهواها ولكن الههبا ن ا قههههها وا وا
البيرروت ررن آبههررهوابها وا ههههررهقوا ي لة هررهكن ف هررهحون
)(.)21
ومون أهوم الحقووق التوي يحتاجهوا االنسوان فوي هوذا
المحور حق التمتع باالمن ،فال يجوز الي شوخص تهديود
شووخص آخوور وتخويفووه باالعتووداء علو حياتووه أو عرضووه
أوماله (.)21

ثالثووا :الحقووـوق والحريووا المتعلقووة بالمووأوى والتنقو
واالقامة
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وهي من الحقوق والحريا االساسية التي ضومنها
االعالن العــالمي لحقــوق االنسـوـان وهوي حريوة التنقو
واالقاموووة داخووو العوووراق فوووي المووواد  ، 16وفوووي القووورآن
الكريم نجد قوله تعال مطابقا لوذلق حيوث قوا عوز وجو
(:هوالررذج جةررّ لكررن االاض ذلرروال فا رروا فرري ناكبهررا
وك وا ن ازقه واليه الن وا )( ، )21وقد جعو االسوالم
الهجوور حقووا للمضووطهد وواجبووا عليووه فووي الوقوو نفسووه
للتحرر من الظلم واالضطهاد .

رابعا  :الحقوق والحريا الفكرية والمعنوية
في االعالم العالمي لحقووق االنسوان هنواق حريوة
التفكيوور والضوومير والوودين وحريووة التعبيوور عوون المعتقوود
بالممارسووة واداء الشووعائر ونجوود هووذا فووي ديوون االسووالم ،
وعقيود االيمووان تربوي فووي نفوي المو من االخوالص علو
اعتناق مايرا حقا والتعبير عن الحق الوذي اعتنقوه  ،قوا
ن الري )(،)22
تعال (ال اكااه في ال ين ق بين الا
( ولررو ررا ابررم ررن ررن فرري االاض ك هررههن ج يةررا
افانت ههكاه النهها ح ا يكونوا ؤ نين )(. )26
وان للوودين دور كبيوور فووي طمأنووة االنسووان ومنحووه
راحووة نفسووية  ،حيووث عموو علوو تلبيووة حاجاتووه  ،وهووو
يرسخ العالقة بينه وبين ربه بصرف النظور عون أي مون
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الووووديانا السووووماوية  ،وهووووذ العالقووووة ال يسووووتغني عنهووووا
االنسان أبدا مهما تطور حياته من الناحية المادية(. )24
ويلحقه في االهمية حق االعتقاد  ،فاالنسوان حور
في في المعتقد الذي يعتنقه  ،قوا تعوال  ( :ال اكرااه فري
ال ر ين ق ر بررين الا ر ررن الررري ف ررن يكفررا بالطرراغوت
ويؤ ن باهلل فق اس سم بالةاوة الوثقا ال انفصان لهرا
وي س يع م ين )(. )12
ومنووذ أكثوور موون أربعووة عشوور قرنووا  ،والمسوولمون
يسوومعون عوون كرامووة االنسووان ،والتسوووية بووين النوواي ،
والتكاف و والتووراحم بيوونهم  ،ب و ان المسوولمين منووذ ظهووور
االسووالم وهووم يقوور ن آيووا الكتووا العزيووز  ،وأحاديووث
عليه واله وسلم ) ترشدهم وتهوديهم
المصطف (صل
ال هذ المعاني السامية (.)23
ولكوون الخطوور كو الخطوور والضوورر كو الضوورر
علووو المجتمعوووا االسوووالمية يظهووور حينموووا نووووازن بوووين
الشووعارا التووي تاتينووا موون ك و حوود وصووو عوون هووذ
المبادئ  ،وبين مفاهيمنا االسالمية عنها .
فنحن نعرف من ديننا كرامة االنسان والمساوا بوين
الناي والشورى والتكاف والتراحم بين الناي .
فهو مووا يوودعون اليووه هووو مووا نعرفووه  ،ومووا نفهمووه
عنها في ديننا ؟(. )27
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فالمبووووووادئ جذابووووووة وبراقووووووة  ،وربمووووووا تكووووووون
المصطلحا واحد  ،ولكن موا هوو المضومون؟ وموا هوي
المفاهيم ؟ وما اثور ذلوق فوي عقيودتنا واخالقنوا وسولوكنا ،
حين تخدعناالمبادئ والشوعارا وحودها  ،دون ان نحقوق
في مضمونها  ،وفي المفاهيم التي تندر تحتها ؟(. )21

الخاتمة
ــ حقوق االنسان كلمة تخر فوي اللغوة العربيوة الو
معوووان عديووود لعووو المناسووو منهوووا موووا ذكووور الراغووو
االصفهاني في أن الحق هوو مجويء الشويء مون قوو أو
فع في الوق الذي يج وعل الشك الذي يج .
ـووـ مصووطلح حقوووق االنسووان يتضوومن االشووار الوو
حقوق موروثة ينالها االنسان مون حيوث أنوه انسوان  ،فوال
ينالهوووا الكبيووور دون الصوووغير أو المووو من دون الكوووافر أو
الرج دون المرأ أو المحسن دون المسيء  ،انموا ينالهوا
بنو البشر من حيث أنهم بشر.
ـووـ ويعوود حووق الحيووا مقوودما عل و سووائر الحقوووق موون
حيوووث االولويوووة  ،وحوووق حريوووة العقيووود وحوووق العدالوووة
والمسوووواوا بووووين االشووووخاص  ،وحووووق االخووووو والمحبووووة
والتراحم .
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ـووـ ويتبووع حووق الحيووا فووي االهميووة وال يقو عنووه حووق
آخوور هووو حووق الكرامووة  ،واالنسووان مخلوووق مكوورم  ،وقوود
فضله عل كثير من خلقه
ـوووـ فقووود أولووو الووودين االسوووالمي الحنيوووف اهتماموووا
منقطوع النظيور بحقووق االنسوان وجواء ذلوق فوي نصوووص
قرأنية ومن خال أحاديث النبي الذي ارسله في وق
كان االسر البشرية تعيا في ظلما تحكمهوا شوريعة
الغا .

هواما البحث
المفردا في غري القرآن تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف
بالراغ االصفهاني (  ، ) 512تحقيق وضبط محمد سيد كيالني ،ص 125
ماد (حق ) ،وينظر لسان العر البن منظور االفريقي 52/ 11ماد (حقق ).
دلي مهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السادي  ،اصدار اللجنة التحضيرية
لمهرجان ربيع الرسالة العالمي السادي  ,بحث حقوق االنسان في السير النبوية
 ،الدكتور اياد محمد علي االرن وطي  ،ص. 11
المصدر نفسه ص  61و. 64
مختصر بحوث م تمر االكاديمين المنعقد ضمن فعاليا مهرجان ربيع الرسالة
الثقافي العلمي السابع ،اعداد اللجنة التحضرية للم تمر ،بحث حقوق الفرد العامة
في التشريع االسالمي تطبيق لقيم الرسالة المحمدية في بناء االنسان  ،الدكتور
عائد محمد عبيد الجبوري والدكتور حمدان رمضان محمد ص 111و. 111
دلي مهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السادي  ،اصدار اللجنة التحضيرية
لمهرجان ربيع الرسالة العالمي السادي  ،بحث حقوق االنسان في الشريعة
االسالمية  ،الدكتورعبد علي الكركوشي ص . 42
ا عمران . 116
[]322

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة

العدد (2018 –)63م

دلي مهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السادي  ،اصدار اللجنة التحضيرية
لمهرجان ربيع الرسالة العالمي السادي  ،بحث حقوق االنسان في الشريعة
االسالمية  ،الدكتورعبد علي الكركوشي ص . 46
حدثنا واص بن عبد االعل  ،حدثنا اسباط بن محمد عن هشام بن سعد  ،عن زيد
عليه
(صل
بن اسلم  ،عن أبي صالح عن أبي هرير  ،قا  :قا رسو
وسلم )  ( :كّ ال س ن م ا ال س ن حاان  :اله وماله و ه  ,حسب ا ائ
ن ال ا أن يحقا أخاه ال س ن )  ،موسوعة السنة الكت الستة وشروحها  ،سنن
أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن االشعث  145/5و 143حديث رقم (4112
) با في الغيبة .
النساء . 46
النساء . 24
المائد . 62
االسراء . 71
الحجرا . 16
حقوق االنسان في االسالم تاليف الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي وزير
الش ون االسالمية واالوقاف والدعو واالرشاد  ،ص . 23
ينظر موسوعة السنة الكت الستة وشروحها  ،سنن أبي داود للحافظ أبي داود
سليمان بن االشعث  654 /5با في حق المملوق .
حقوق االنسان في االسالم تاليف الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي وزير
الش ون االسالمية واالوقاف والدعو واالرشاد  ،ص . 23
الحجرا . 3
النور . 27
البقر . 114
محاضر حقوق االنسان في نظر أه البي  ،وهي محاضرا القي عل طلبة
المرحلة االول  ،قسم التاريخ  ،الكوري الثاني  ، 2111ص ، 2وينظر مجلة
صدى الرسالة  ،مجلة ثقافية خاصة بذكرى والد سيد الكائنا النبي محمد
عليه واله وسلم ) تصدر عن قسم الش ون الفكرية والثقافية في العتبة
(صل
العباسية المقدسة ص.61
الملق . 15
البقر . 253
يوني . 44
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مختصر بحوث م تمر االكاديمين المنعقد ضمن فعاليا مهرجان ربيع الرسالة
الثقافي العلمي السابع ،اعداد اللجنة التحضرية للم تمر ،بحث بعنوان حاجة
االنسان ال الدين حاجة ضرورية تنبعث من اعماقه  ،الدكتور حسن عياا ،
جامعة فلسطين  /كلية االدا  ،ص . 52
البقر . 253
حقوق االنسان في االسالم تاليف الدكتور عبد بن عبد المحسن التركي وزير
الش ون االسالمية واالوقاف والدعو واالرشاد  ،ص . 5
المصدر نفسه ص 5و ، 3وينظر مجلة صدى الرسالة  ،مجلة ثقافية خاصة
عليه واله وسلم ) تصدر عن
بذكرى والد سيد الكائنا النبي محمد (صل
قسم الش ون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ص.62
المصدر نفسه ص  5و. 3
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